
Уніфікований паспорт музею 

Реєстраційний номер музею 

                                                                               16 - 42 
1 Повна назва музею 

 Історико-краєзнавчий  музей  при Федорівському  навчально-

виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» імені Г.Т.Берегового  Карлівської 

районної ради Полтавської області 
2 Профіль та вид музею 

-     історико-краєзнавчий 
3 Форма власності 

- комунальна 
4 Засновник, власник 

- педагогічний та учнівський колектив Федорівського НВК 
5 Підпорядкування 

- Федорівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» імені 

Г.Т.Берегового Карлівської районної ради Полтавської області 
6 Заклад, що здійснює методичне керівництво 

- Карлівський Будинок дитячої та юнацької творчості вул. 

Полтавський шлях,65,м.Карлівка, Полтавська область, 39500, 

тел.  (05346) 2-17-40   e-mail: profkarl@ukr.net  Код ЄДРПОУ 

23553210 
7 Місцезнаходження музею, телефон, факс, е-mail, веб-сайт навчального 

закладу: 

39531, Полтавська область, Карлівський район с.Федорівка 

вул.Центральна,52 ;    e-mail: fedorovskayaschool@gmail.com 
8 Короткі відомості (дата та номер наказу)  

засновано 28.12.1990 року, наказ №4 від 10.01.1991року 
9 Тематична будова музею (тематичні розділи) 

Розділи: 

1.  «Історія села Федорівка»   

2. «Роки опалені війною»   

3. «Його ім’я носить наша школа» 

4. «Односельчани-учасники радянсько-афганської війни»   

5. «Герої нашого часу» 
10 Нерухомі пам'ятки історії та культури у складі музею: - 

10.1 загальна кількість з них:- 
10.1.1 Музеєфіковані - 
10.1.2 Немузеєфіковані - 

11 Характеристика музейного приміщення: 
11.1 кількість приміщень -3 окремі кімнати; 
11.2 спеціально побудована будівля - 
11.3 пристосоване приміщення - так 
11.4 пам'ятка   архітектури   чи   історії  (для окремих будівель, короткі  

історичні відомості) - 

mailto:profkarl@ukr.net
mailto:fedorovskayaschool@gmail.com


12 Технічний стан приміщень (будівель): 
12.1 потребує реставрації 
12.2 потребує капітального ремонту 
12.3 аварійне приміщення (будівля) 
12.4 належний стан  

в належному стані 
13 Площа музею:  

13.1 Загальна -130 м2 
13.2 Експозиційна - 130 м2 
13.3 Фондосховища - немає 
13.4 кінолекційного залу - немає 
13.5 виставочних залів - немає 
13.6 прилеглої території - немає 
13.7 експозицій просто неба - немає 
13.8 реставраційної майстерні- немає 
13.9 інше 
14 Охорона музею (форми та засоби) – шкільна охорона 
15 Технічне оснащення музею:  

15.1 світло-,   звуко-,  аудіо-обладнання,  монітори, мультимедійні системи, 

фонотеки, лабораторії для фонозапису: немає 
15.2 електронна система обліку і накопичення інформації - немає 
15.3 Фото-кіно-обладнання, засоби поліграфії - немає 
15.4 інше 
16 Фонди музею:  

16.1 загальна кількість одиниць збереження - 169 
16.2 кількість музейних предметів основного фонду - 182 
16.3 кількість музейних предметів,  що  входять  до  Державного реєстру 

національного культурного надбання - немає 
17 Характеристика експозиційних розділів:  

17.1 назва розділу 

1. «Історія села Федорівка» - вересень 2019 – 104експонати;  

2. «Роки опалені війною» - вересень 2019 – 24 експонати; 

3. «Його ім’я носить наша школа» вересень 2019 – 16 експонати; 

4. «Односельчани-учасники радянсько-афганської війни»  вересень 

2019 – 6 експонати; 

5. «Герої нашого часу» вересень 2019 – 26 експонати. 
17.2 дата останньої реекспозиції – вересень 2019  
17.3 кількість експонатів основного фонду на час реєстрації музею - 182 
18 Графік роботи музею: 

Понеділок – п’ятниця: з 10.00. – 15.00 

Вихідний: Субота - неділя 
19 Дата складання паспорту: 13.09.2019 
20 Печатка і підпис керівника 
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